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kennismaking

model

Zambezi

River Lodge

Voortent A
Kookeiland

460 cm

240 cm

Wie kampeert met de River Lodge ervaart het
ultieme tentgevoel. Typische kenmerken als een
panoramadak en rondom karakteristieke ramen,
geven het model een gestroomlijnd uiterlijk.
Tel daarbij het topkwaliteit doek, de perfecte
afwerking en het uitgekiende vouwmechanisme
en deze tenttrailer is een perfecte alleskunner.

220 cm

Uitschuifkeuken
Basistent

Voortent B

170 cm

288 cm
458 cm

Technische gegevens

TEKST: RUUD WENTING FOTOGRAFIE: BART HaUTVAST

(volgens opgave fabrikant)
Lengte opbouw incl. dissel (lxbxh):
Breedte:
Hoogte:
Bedmaat:
Disselkeuken:

365 cm
170 cm
107 cm
200x140x10 cm
80x70x40 cm

Leeggewicht:
Max. toelaatbaar gewicht:
Wielmaat:

250 kg
750 kg
185/65R14

Prijs:

vanaf € 9.495

Opties: disselkeuken, opbergschort, zijschermen voortent,
cross-road of off-road uitvoering, lattenbodemreservewiel,
fietsdrager, enzovoort.

Aart Kok Adventure Tenttrailer Import
(023) 547 17 74, www.aartkok.nl
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D

e Zambezi van Aart Kok heeft er een
nieuw familielid bij: de River Lodge. Het
onderstel is identiek maar in tegenstelling
tot zijn oudere broer heeft de River Lodge
geen harde deksel die scharniert maar
een soft-top. De jongste telg onderscheidt
zich vooral in de bereikbaarheid en de omvang van
de bagageruimte. Zodra je het zeil van de wagenbak
losritst, kun je het bed omhoog scharnieren. Daarbij
is weinig kracht nodig, want twee stevige gasdrukveren helpen je. Onder het bed bevindt zich een bak
van 1.500 liter! In- en uitpakken is nog nooit zo
gemakkelijk geweest.
OPZETTEN Het opzetten van de River Lodge is
een kwestie van minuten. Als eenmaal de wagenbak
met uitvalpoten waterpas staat, kan het zeil van de
soft-top eraf. Vervolgens kun je de tent met het
geïntegreerde, stalen frame uitklappen. Het uit drie
delen bestaande frame hoef je eigenlijk alleen maar
op de juiste lengte uit te trekken en te fixeren met
snelspanners. Een paar harinkjes op de hoeken en de
tent is klaar voor de nacht. Mét grondzeil duurt het
wat langer, maar ook die rits je er zo in. Rest de luifel,
met prettig hoge inloop, die je aan de tent ritst en
uitzet met drie verstelbare, aluminium stokken met
scheerlijnen (de luifel past ook aan de achterzijde!).
Tijdens deze kennismaking hadden we nog niet de
beschikking over de nog in ontwikkeling zijnde voorwand.
GEBRUIK De smalle, horizontale folieramen bij
het slaapgedeelte bieden je een kijkje op het weer
als je ’s ochtends wakker wordt. In de nacht kun je bij
droog en helder weer genieten van de sterrenhemel
dankzij de twee panoramavensters in het dak. In
warme streken kun je deze ook gebruiken voor extra
ventilatie. Fijn muskietengaas houdt insecten buiten.
Het kuipgrondzeil is van stevig bisonyl en kan net als
de luifel en de tochtstrook onder de soft-top worden
opgeborgen als je opbreekt. Het optionele kookeiland
op de dissel is uitgerust met een uitklapbaar werkblad en een uitneembaar driepitsgaskomfoor en
absorptie koelbox, die beide op zowel butaan als
propaangas werken. Het luxe bed heeft een matras
van polyether en koudschuim en rust op een lattenbodem.
MATERIAAL Het onderstel, dat is uitgerust met
aluminium wielen en schokdempers, is van AL-KO.
De wagenbak, die standaard is uitgevoerd in grijs
maar ook leverbaar is in andere kleuren, is van kunststof met een door en door gekleurde laag. Krasjes
poets je zo weg. Wie de wagen een stoerder uiterlijk
wil geven, kan kiezen voor spatborden van traanplaat, grotere wielen en extra bevestigingen voor
roestvrijstalen jerrycans. Een speciaal ontwikkeld
fietsrek past achterop. 

Ultiem tentgevoel in ‘n alleskunner
1 Het luxe bed rust op 		
een lattenbodem
2 Lekker naar de sterren
kijken door het 		
panoramadak
3 De disselkeuken (optie)
is functioneel en 		
degelijk
4 1.500 liter bagage
past erin!
5 Stijlvolle scharnieren. 		
Hier is over nagedacht
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